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  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  معلومات مضغوطة   ٣
  حكم وأمثال   ٤
  أوائل+ هل تعلم    ٥

 

 : أوائل  +هل تعلم + حكم وأمثال +معلومات مضغوطة  + حديث شريف +قرآن كرمي 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ى اهللا عنه ، قال عن أيب هريرة رض: 

 )) .تأكل النار ابن آدم إال أثر السجود ، حرم اهللا عز و جل على النار أن تأكل أثر السجود (( 


 . تسمى فرنسا ببالد الغال                        * .تسمى اخلرطوم بالعاصمة املثلثة * 
 .معىن كلمة فرعون البيت الكبري *                            .بعاصمة النور  تسمى مدريد *
 . عضلة  ) ٦٢٠( عدد عضالت جسم اإلنسان * 

        قيدوا النعم بالشكر                          . الكلمة الطيبة صدقة        

                                     .من حذرك كمن بشرك             كعامل الناس كما حتب أن يعاملو                       


 .عنصراً غذائياً  ) ٢٣( إن الربتقال حيتوي على 
  % .١٠نوع من الثعابني نسبة السام منها  ) ٢٠٠٠( إن على سطح األرض أكثر من 

 . حتت الصفر  درجة مئوية١٩٣ لدرجة هإن اهلواء يتحول لسائل إذا مت تربيد
 .عضلة  ) ٤٠٠( إن خرطوم الفيل يتألف من أكثر من 

 
 .أول من أستقبل القبلة حياً وميتاً الصحايب اجلليل الرباء بن معرور 
 .أول من بىن السجن يف اإلسالم على بن أيب طالب رضى اهللا عنه 

 .أول أمري على مكة عتاب بن أسيد رضي اهللا عنه 
 . احلارث بن أيب هالة أول شهيد يف اإلسالم





 
   

 

 



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  كلمة الصباح+ دعاء اليوم    ٣
  ذاعةرسالة عبر اإل   ٤
  من أقوال السلف   ٥

 : - أقوال السلف   من-٦  رسالة عرب اإلذاعة-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي. 

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس  
           ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ِض لَها ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حبس١(ي (   لَقَكُـمالَّـِذي خ وه

  كُمفَِمن   ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِمنؤم كُمِمنو ٢(كَاِفر (  كُمرـوص نسفَأَح كُمروصو قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقخ
 ِصريِه الْمِإلَي٣(و (اِتاوما ِفي السم لَمعي ِلنعا تمونَ وِسرا تم لَمعيِض والْأَروِر ودِبذَاِت الص ِليمع اللَّهونَ و)٤(. 

 ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال«
  "يا حي يا قيوم بك أستغيث ، فأصلح يل شأين ، وال تكلين إىل نفسي طرفة عني.". 


فعلينا إذاً أن حنب بعضـنا ونعطـف علـى     احلمد هللا الذي أنعم علينا باإلسالم وجعلنا به إخوانا       بسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم     
 فكم حيزننا أن نرى بعض األوالد وهم يضربون من هم أصغر أو أضعف منهم وال يرمحوم ويسببون األمل     الضعفاء والفقراء   

  وينسون أن اهللا سينتقم منهم ويرسل عليهم يف يوم من األيام من ال يرمحهم قال صلى اهللا عليه               ذلك بطولة وقوة   ويروينهلم  
كن رحيمـا   ... إذًا  .أن يعتدي عليك من هو أقوى منك        ... فهل حتب أخي الطالب     )) .من ال يرحم ال يرحم      : (( وسلم  

 .ع عن املظلومني حىت حيبك اهللا ويرمحك بالضعفاء وساعد احملتاجني وداف
 السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته                     أخي وزميلي يف هذه املدرسة . 

 .أبعث لك رساليت هذه عرب إذاعتنا املدرسية وأمتىن أن تستمع إليها جيدا وتنفذ ما فيها لعلك تفوز وتفلح  
 أم أنك تتساهل فيها وتضيعها       هل تصلي صلواتك اخلمس املفروضة عليك ؟         .أسألك  ... سمعين  أخي وصديقي يا من ت    

هل تذاكر دروسك وتكتب واجباتك كما يطلب منك معلمك ؟أجب عن هذه  هل تطيع والديك وتؤدي ما يطلبانه منك ؟       .
وإن كنت غـري بـار      .رضا اهللا وجنته     فبادر للصالة فهي طريقك ل      فإن كنت ال تصلي   !األسئلة بينك وبني نفسك يا أخي       

وإن كنت مقصرا يف دراستك وواجباتك فابدأ من اليـوم  .فعليك بالتوبة وطلب السماح منهما وطلب رضامها      .. بوالديك  
 .ويف اخلتام لك مين خالص الدعاء واحلب   .باجلد واالجتهاد حىت حتقق النجاح فتسعد نفسك ومعلميك وأسرتك 

 سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ما هو ؟ عندما  
  أن ختضع للحق وتنقاد له ، وتقبل احلق من كل من تسمعه منه : أجاب. 

 
 

                         



                         

 
 



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  كلمة الصباح+ دعاء اليوم    ٣
   العلماءمن أقوال   ٤
  األلغاز    ٥

 

 . األلغاز -٦ من أقوال العلماء -٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي - ١ : مكونات الربنامج
ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس

فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَِطيعوا وأَنِفقُـوا خيـرا          ) ١٥(جر عِظيم   ِإنما أَموالُكُم وأَولَادكُم ِفتنةٌ واللَّه ِعنده أَ      
 ِإنْ تقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاِعفْه لَكُم ويغِفر لَكُـم         ) ١٦(ِلأَنفُِسكُم ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ         

 ِليمح كُورش اللَّه١٧(و ( ِكيمالْح ِزيزِة الْعادهالشِب ويالْغ اِلمع)صدق اهللا العظيم ) ١٨  
سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا : أحب الكالم إىل اهللا أربع «: قال صلى اهللا عليه وسلم

.»   ، واهللا أكربال يضرك بأيهن بدأت
  "        اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ، خلقتين وأنا عبدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك

". أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  من شر ما صنعت

حِم اللَِّه الرِحيمبسِن الرم 
 أسس املسجد النبوي يف وسط املدينة يف ربيع األول من العام األول اهلجري على يد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

وسقفه من اجلريد ، وكان صلى       وجعل األساس من احلجارة واجلدار من اللنب ،وكانت أعمدته من جذوع النخل ،            
 .جارة، وجعل له ثالثة أبواب اهللا عليه وسلم يبين معهم وينقل اللنب واحل

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سـواه إال املسـجد              : (( وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف فضله         
امللـك   خادم احلرمني الشريفني       يف عهد   شهد املسجد النبوي منذ إنشائه تسعة توسعات كان آخرها يف          )).احلرام  
ومت االنتهاء من التوسـعة يف    ٩/٢/١٤٠٥حيث وضع حجر األساس يف يوم اجلمعة         " رمحه اهللا " عبد العزيز    فهد بن 

هـ وتعترب هذه التوسعة أكرب وأعظم توسعة يف التاريخ ٤/١١/١٤١٤اجلمعة  يوم

وال يف الصدقة إال مع النية ، وال يف املـال إال    ال خري يف القول إال مع العمل ، 
 . وال يف األمن إال مع السرور  الصدق إال مع الوفاء ، وال يف احلياة إال مع الصحة ع اجلود ، وال يفم

   الثلج (  احلل   فمن أنا ؟…وإذا تركوين يف املاء مت … أنا ابن املاء( 
 )ائل البيض س(  احلل  ما املادة السائلة اليت تتجمد باحلرارة ؟.. املواد السائلة تتجمد بالربودة 


 



                         

 
 



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  كلمة الصباح+ دعاء اليوم    ٣
  من أقوال العلماء   ٤
  األلغاز    ٥

- األلغاز-٦ وثالثة.  ثالثة -٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي 

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس           كَفِّـرأَنْ ي كُـمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنَآم ا الَِّذينها أَيي
         ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس كُمنِزي  عخلَا ي موي         نيى بعسي مهورن هعوا منَآم الَِّذينو ِبيالن اللَّه

          ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبقُولُونَ ري اِنِهممِبأَيو ِديِهماِهـِد الْكُ   )٨(أَيج ِبـيا النها أَيي  فَّـار
 ِصريالْم ِبئْسو منهج ماهأْومو ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْم٩(و (

من أحدث يف امرنا هذا ما ليس منه فهو رد « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «.
:   " ضا نفسه وزنة عرشه ، ومداد كلماتهعدد خلقه ، ور: سبحان اهللا وحبمده  ."  
ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس

 أنه أول مسجد أسسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إن ملسجد قباء أمهية تارخيية يف اإلسالم ألسباب عدة منها 
  املنورة عندما وصل إليها مهاجرا وصلى فيه بأصحابه مجاعة جماهرا ، وأنه مذكور يف القرآن الكرمي وأنهيف املدينة

 .أول مسجد أسس على التقوى وأن الصالة فيه كعمرة ،وأنه نقطة بداية للتاريخ اهلجري  
       يقع املسجد بقرية قباء يف اجلنوب الغريب للمدينة.  قباء وهي يف األصل بئر هنـاك  ألنه يقع يف 

 .عرفت القرية ا ، ولكنها اآلن أصبحت حيا من أحياء املدينة املنورة 
  دهواملربـد  ( أنه ملا جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل بقباء يف مرتل كلثوم بن اهلدم وأخذ مِْرب

.ا وشاركهم يف بنائه وكان يصلي فيه  فأسسه مسجد )فيه اإلبل والغنمهو املكان الذي حتبس
 من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان له كأجر عمرة(( قال صلى اهللا عليه وسلم. ((


  اللسان والنفس واألعصاب.            : الدين والشرف والوطن. 

             كل منهما من اليسـار إىل       نوعان من الفاكهة يتكون اسم كل واحد منهما من ثالثة حروف ، ميكن قراءة
) . خوخ –توت (  احلل                              فما مها ؟ . اليمني ، ومن اليمني إىل اليسار 

 لعينان ا   حلل ا   رى فما مها  األخأحدامهاأختان متجاورتان ،وال ترى 


 



                         

 
 



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  كلمة الصباح+ دعاء اليوم    ٣
  معان وكلمات   ٤
  األم الحقيقية    ٥

- األم احلقيقية -٦   معان وكلمات-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي .


قُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَهلَكَِني اللَّه ومـن مِعـي أَو   ) ٢٧(فَلَما رأَوه زلْفَةً ِسيئَت وجوه الَِّذين كَفَروا وِقيلَ هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تدعونَ              
قُلْ هو الرحمن َآمنا ِبِه وعلَيِه توكَّلْنا فَستعلَمونَ من هو ِفي ضـلَاٍل مـِبٍني               ) ٢٨(فَمن يِجري الْكَاِفِرين ِمن عذَاٍب أَِليٍم       رِحمنا  

 ) ٣٠(قُلْ أَرأَيتم ِإنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأِْتيكُم ِبماٍء مِعٍني ) ٢٩(
       ألن أقول سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب         « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.» طلعت عليه الشمس  ، أحب إيل مما
  " بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم."  
ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس 

باملعىن العام للدرس عن طريق  عند قراءتك الدرس للمرة األوىل اقرأه سريعاً حبيث يكون هدفك هوا إلملام:أوالً
 .االهتمام بالعناوين الصغرية لكل فقرة 

 .الدروس باستمرار اقرأ ملخص الدرس بسرعة وينبغي أن تلخص :ثانياً
 .ما تكون نسيته  يف اية األسبوع  تكون القراءة للمراجعة بسرعة لتقييم معلوماتك وإعادة: ثالثاً
 .قبل االمتحان ستكون املراجعة سريعة جدا لقراءة العناوين وتسميع ما حتتها: رابعاً

   دابة ( كل ما دب على سطح األرض فهو(               عار فهي كلأداة ت  ) ماعون ( 
   نفيس  (  كل شيء له قدر وقيمة فهو             )شجر ( كل ما كان على ساق من نبات فهو ( 

           اختصمت امرأتان يف طفل كل منهما تدعى أنه ابنها، وتريد أن تأخذه من األخرى فذهبتا إىل أحد احلكماء
طلب سكيناً ليقسم الطفل إىل نصفني ؛ لتأخـذ كـل امـرأة             .. د تفكري ، طلب هذا احلكيم شيئاً غريباً       وبع.ليحكم بينهما 

ال تقسموه،وأعطوه هلا؛ فهو ليس ابين،       :وملا أمسك احلكيم السكني ، صرخت إحدى املرأتني، وصاحت قائلة          . نصفاً  منهما
.ووقفت املرأة األوىل وهى تبكى بكاء شديداً .مسرورةوأسرعت املرأة األخرى حنو الطفل لتأخذه، وهي .إمنا هو ابنها

 .عندئذ قام احلكيم من مكانه،وأخذ الطفل من بني يدي املرأة الثانية وأعطاه لألوىل
 .فقد أدرك أنه ابنها حقا؛ألا رفضت ذحبه وتقطيعه؛ فاألم احلقيقية ال ترضى الضرر البنها أبداً 


 



                         

 
 



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  كلمة الصباح+ دعاء اليوم    ٣
  آراء السلف فى حسن الخلق   ٤
   نصائح وتجارب   ٥

  آراُء السلَِف يف بياِن حسِن اخلُلُِق-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي - ١  :مكونات الربنامج 
 .وجتارب نصائح -٦

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس
    تفَطَراُء انم١(ِإذَا الس (    تثَرتان اِكبِإذَا الْكَوو)٢ (    ترفُج ارِإذَا الِْبحو)٣ (    تِثرعب ورِإذَا الْقُبو)ـا     ) ٤م فْـسن تِلمع

 ترأَخو تم٥(قَد( اها أَيالْكَِرِمي ي كبِبر كا غَرانُ مسالِْإن )٦ ( لَكدفَع اكوفَس لَقَكالَِّذي خ)٧ ( ككَّباَء را شٍة مورص ِفي أَي 


 .» ال يؤمن أحدكم حىت أكونَ أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني«: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  
   " ًنَ إذا شئت سهالسهالً وأنت جتعلُ احلَز هاللهم ال سهلَ إالَّ ما جعلت."  

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس

وجعلْنا من املاِء كُلَّ شيٍء حي : ((  املاُء من أعظِم ِنعِم اِهللا على عباِدِه وتشترك يف احلاجِة إليِه كُلُّ الكائناِت احليِة قال اُهللا تعاىل
ويف طهـي   .أنه يستخدم يف الشرِب وري املزروعاِت       : فاملاُء أساس احلياِة وله فوائد كثريةٌ واسِتخدامات عديدةٌ منها         )) . 

 قال   ِر حاجِتنا من غِري إسرافٍ    أن حنافظَ على هذه النعمِة ونأخذُ منها على قد        ... فيجب علينا إخواين     .والتنظيف   .الطعام  
 )) .وكُلُوا واشربوا وال تسِرفُوا إنه ال يِحب املُسِرِفني  (:تعاىل 

  ناألذى : (  قالَ احلَس ِه وكَفطُ الوجساخلُلُِق ب نسح.(

 ).اجتناب املَحارِم وطَلَب احلَالِل والتوِسعةُ على الِعياِل : سن اخلُلُِق يف ثالِث ِخصاٍلح: ( وقالَ عبد الِله بن املبارِك 
 األذى واحتمالُ املُؤمِن : ( وقالَ آخر اخلُلُِق كَف نسح. ( 

                  يف خلٍق دنيئًا ومن جتاِرِيه                 إذا جاريت سواُء فأنت 

 هلا من بعِد ِشدِتها رخاُء                     وما من شدٍة إال سيأيت                                    
  أفادتين التجارب والعناُء                لقد جربت هذا الدهر حىت                                   
                                   ِقي اللحاُء                  املرُء ما استحيا خبٍري يعيشما ب ويبقى العود 
                                   احلياُء                  فال واِهللا ما يف العيِش خري وال الدنيا إذا ذهب 

 ومل تستحِي فا صنع ما تشاُء                   إذا مل ختش عاقبةَ الليايل                                    


 



                         

 
 

 : مـن  -٦  مروءة-٥مة الصباح  كل-٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي  -١ 
 .وضوءلآداب ا

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس

يوم ) ٥(فَالْمدبراِت أَمرا   ) ٤(فَالساِبقَاِت سبقًا   ) ٣(والساِبحاِت سبحا   ) ٢(والناِشطَاِت نشطًا   ) ١(والناِزعاِت غَرقًا   
يقُولُونَ أَِئنا لَمـردودونَ ِفـي      ) ٩(أَبصارها خاِشعةٌ   ) ٨(قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ    ) ٧(عها الراِدفَةُ   َتب)٦(ترجف الراِجفَةُ   

 )١٢(قَالُوا ِتلْك ِإذًا كَرةٌ خاِسرةٌ )١١(أَِئذَا كُنا ِعظَاما نِخرةً ) ١٠(الْحاِفرِة 


 .»من محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا«: سول اهللا قالعن أيب هريرة أن ر 
 " اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا ومنوت وإليك والنشور. " 
              ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس 

يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم / إخواين الطالب .الم على أشرف األنبياء واملرسلني احلمد هللا رب العاملني والصالة والس     
.. يوجهنا رسولنا إىل جتنب عادة سيئة وصفة ذميمة وهي الغـش  .. يف هذا احلديث النبوي الكرمي ))من غشنا فليس منا    (( 

العمل عندما ال يؤديه اإلنسان      ما يكون يف  ون يف البيع والشراء ك    فالغش يك .فاحذر أخي الطالب من الغش يف كل حياتك         
أما يف املدرسة فبعض الطالب هداهم اهللا حيدث        .على وجه اإلخالص و اإلتقان ، ويكون يف الكذب واخليانة وخلف الوعد             

ويقول ملعلمه بأنه هو الذي حل الواجـب بـل           الواجب الذي كلف به من زميله      منهم الغش يف كتابة الواجبات بأن ينقل      
وحيدث الغش أحيانا أوقات االختبارات بأن حياول الطالب نقل إجابة زميله أو نقلها من كتاب أو                .…… على ذلك  ويقسم

نسأل اهللا أن   .فقد تربأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الغش وأهله           .ورقة معه ، وكل هذه األشياء ال جيوز للطالب فعلها           
 .خيرجنا من أمة الصادق األمني صلى اهللا عليه وسلم يبعدنا عن هذه الصفة وجيعلنا من األمناء وأال 

                 عليهـا ثُـم وِض أخذَ يضحكهساِعدها على النهلا وي امرأةً عجوز ِبدراجِته وبدالً من أن يعتذر صدمَ شاب
سِرعا ،وأخذَ يبحثُ فلم ِجيد   سقطَ منك شيٌء فعاد الشاب م     .. أيها الشاب   : ولكن العجوز نادته قاِئلَةً      استأنف سريه 

 العجوز شيئًا ، فقالت له:  كوَءترم ا لقد سقطتها ……  ال تبحثْ كثريِجدولن ت.
املبالغة يف االستنشاق      تقدمي األمين    التسوك   إسباغ الوضوء . ذكر اهللا تعاىل    .١.                                  



  تقديم فقرات   ١
  حديث شريف+ قرآن كريم    ٢
  مروءة+ دعاء اليوم    ٣
  كلمة الصباح    ٤
   من آداب الوضوء   ٥


 



                         

 
 

 - فائدة  -٥ هل تعلم -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي 

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس    تركُو سم١(ِإذَا الش ( تركَدان ومجِإذَا النو)٢ ( تريالُ سِإذَا الِْجبو
)٣ ( طِّلَتع ارِإذَا الِْعشو)٤ ( تِشرح وشحِإذَا الْوو)٥ ( ترجس ارِإذَا الِْبحو)٦ (ِإذَا النو تجوز فُوس)ِإذَا ) ٧و

 ِئلَتةُ سُءودو٨(الْم ( ٍب قُِتلَتذَن ِبأَي)٩ ( تِشرن فحِإذَا الصو)١٠ ( 

األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك  : ((  قال النيب أد.((

  " الئكتك ومجيع خلقك ،أنك أنت اهللا ال إله إال وأشهد محلة عرشك ، وم،اللهم إين أصبحت أشهدك
" . وحدك ال شريك لك ، وان حممدا عبدك ورسولك أنت



يومـاً ١٠٢ كانـت  " إمسـاك  " لألمعـاء  قـبض  حالـة  يف شـخص  قضـاها  فتـرة  أطول أن  
  الــرباثن ذي بكفــة األمســاك مــن فرائســه يصــطاد املــرقط األمريكــي النمــر أن 
ــر دودة أن  ــت احلريـ ــا دودة ليسـ ــي وإمنـ ــة هـ ــة يرقانـ   الفراشـ
  اجلــاف اجلليــد إنــه ، يتبخــر بــل ينصــهر ال اجلليــد مــن نوعــا هنالــك أن 
ــأكلون املدرســة ســن يف البــدينني األطفــال أن    النحــيلني أقــرام مــن أقــل ي
ــة أن  ــتطيع ال الفيلـــــ ــز تســـــ   القفـــــ
اإلسهال ويوقف الشريطية الدودة على القضاء يف يساعد الرمان حلاء أكل أن 

           الكالِم قليلَ السكوِت فقال له الصاحلني رجالً كثري ا :رأى أحدلك أُذُنِني ولسان يا هذا ، إن اَهللا تعاىل إمنا خلق
.ومن كَثُر كالمه ،كَثُرت آثامه.. واحدا ليكون ما تسمعه ِضعف ما تتكلم به 



  تقديم فقرات   ١
  قرآن كريم     ٢
  حديث شريف   ٣
  فائدة + دعاء اليوم    ٤
  هل تعلم    ٥


 



                         

 
 

 
 

 

 

- كالم له معىن-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي   

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربسحبسِكيِم يِزيِز الْحوِس الْعِلِك الْقُدِض الْما ِفي الْأَرماِت واوما ِفي الس١( ِللَِّه م ( وه
ِمن قَبلُ لَِفي ضلَاٍل مِبٍني الَِّذي بعثَ ِفي الْأُميني رسولًا ِمنهم يتلُو علَيِهم َآياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإنْ كَانوا 

)٢ ( ِكيمالْح ِزيزالْع وهو قُوا ِبِهملْحا يلَم مهِمن ِرينَآخو)٣( ِظيِمِل الْعذُو الْفَض اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ذَِلك)ثَلُ ) ٤م
لُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسفَارا ِبئْس مثَلُ الْقَوِم الَِّذين كَذَّبوا ِبَآياِت اللَِّه واللَّه لَا يهِدي الْقَوم الَِّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحِم

 ٥(الظَّاِلِمني(

ملسلمني ،وعامتهم هللا ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة ا: قلنا ملن ؟ قال.الدين النصيحة  : ((  قال النيب.((

  "رتوما أخ متيل ما قد قليب على طاعتك ، اللهم اغفر تالقلُوِب ثَب قَلِّباللهم يا م . ".

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربالوقِت عنايةً باِلغةً ، بل ملْ  بس أمـةً  لقد اعتىن اإلسالم التاريخ يعِرف
ولقد جـاءت شـعاِئر   ..))  والفجر ، والضحى   ،  والعصر: (( قال تعاىل   .اهتمت برعايِة الزمن وصيانِة الوقِت كهذِه األمة      

واالنتباه لقيمِتِه وذلك ألن الزمن ِنعمةٌ وِمنحةٌ كربى ال يستفيد وفرائضه تثِْبت أهميةَ الوقِت وتوِقظُ يف اإلنساِن الوعي  اإلسالِم
         ِدرطُون يف أوقاِتِهم املُها اخلاِسرون فهم املُفَرفَّقُونَ أمم منها إال املُومسؤولية اإلنساِن عـن         وبطاقا قررولقد جاءت السنةُ لت ، 

عن عمرِه فيما أفناه ، وعـن      (( يت توجه إىلالعباِد منها سؤاالن يخصاِن الزمن        حىت أنَّ األسئلةَ األربعة ال    .. الوقت يوم القيامة  
فَهالَّ نكونُ مثلَهم .… باخلِري  وسلفُ هذِه األمة رِحمهم اهللا كانوا احرص الناِس على كسِب الوقِت وشغِلهِ ))شباِبِه فيما أباله    

.أمتىن ذلـــك .

   بركة املال يف .سرعة الفهم ... آية العقل .إىل التوبة ... االعتراف يؤدي. فدعه  ...  شيٍء    إذا شككت يف ...
.الكثري ... التبذير يدمر .أداء الزكاة 



  ديم فقراتتق   ١
  قرآن كريم     ٢
  دعاء اليوم + حديث شريف   ٣
  كلمة الصباح   ٤
  له معنى كالم   ٥


 



                         

 

- خصائص الرسول-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي   

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الرلَ       بس كِإن لَمعي اللَّهولُ اللَِّه وسلَر كِإن دهشاِفقُونَ قَالُوا ننالْم اَءكِإذَا ج دهشي اللَّهو ولُهسر
ذَِلك ِبأَنهم َآمنوا ثُـم     ) ٢(فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنهم ساَء ما كَانوا يعملُونَ         اتخذُوا أَيمانهم جنةً  ) ١(ِإنَّ الْمناِفِقني لَكَاِذبونَ    

أَجسامهم وِإنْ يقُولُوا تسمع ِلقَوِلِهم كَأَنهم خشب مسـندةٌ   وِإذَا رأَيتهم تعِجبك)٣( يفْقَهونَ كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا    
)٤(يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 

سبحان اهللا العظيم وحبمده غُرست له خنلة يف اجلنة : من قال  : ((  قال النيب.((

 اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك ، فلك احلمد ولك الشكر "  :دعاء اليوم 

  ِن الرمحِم اللَِّه الرِحيمبس ـا  (( سبحان من جعل لنا الليل لباساً وسكنا قال تعاىللْنعجو
إن النوم من نعم اهللا على عباده ،فتخيلوا معي لو كانت حياتنا اراً دائما كيـف نعـيش ومـىت    )) وجعلْنا اللَّيلَ ِلباساً  *  نومكُم سباتاً 

 أن تستفيد من هذه النعمة       احرص على / أخي الطالب   .وقتاً للراحة واالسترخاء     اإلنسان إن مل جتد        تكون أعضاء جسم   فنرتاح وكي 
وإن للنوم آداب جيب علينا مجيعاً أن نعرفهـا     .بأن تنام مبكراً حىت تستيقظ نشيطاً ملدرستك ويكون عقلك قادراً على الفهم والتحصيل              

ضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أوى إىل فراشه          حذيفة ر   ونعمل ا كما جاء يف سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فعن           
ومن آداب النوم أيضاً أن تقرأ آيـة  .وكان يقرأ أيضاً سورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة الناس        ))بامسك اللهم أموت وأحيا     :(( قال  

أعوذُ بكلماِت اهللا التامـِة مـن       ((  يف نومه فإنه يقول      أما من رأى شيئاً أفزعه    .الكرسي فإا حتفظك من الشيطان حىت تصبح بإذن اهللا          
احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليـه         (( وإذا استيقظت من نومك فقل      )) .وأن يحضرون  غضبِه وشر عبادِه ومن مهزاِت الشياطنيِ     

.ىت تنال السعادة يف الدنيا واآلخرة  سنة نبيك يف نومك وسائر حياتك حإتباعويف اخلتام عليك أخي الطالب )) .النشور 

 عطى غريه من األنبياء والبشر منهاـ:اختص النيب صلى اهللا عليه وسلم بأشياء مل ت

جِعـل تـراب    .جِعلت له األرض كُلُّها مسجدا    و  .رِسل إىل الناسِ كافة     وأُ.أول من يدخل اجلنة      و   .أنه سيد بين آدم   
 .ذُِكر امسه يف األذان .أُعِطي الشفاعة  خامت الرسل.األرض له طهورا



  تقديم فقرات   ١
  قرآن كريم     ٢
  دعاء اليوم + حديث شريف   ٣
  كلمة الصباح   ٤
  لرسولخصائص ا   ٥


 



                         

 





 

  :- من أقوال السلف-٦ رسالة عرب اإلذاعة -٥ كلمة الصباح -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي   

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس     ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ِض لَها ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حبس١(ي (
  لَقَكُمالَِّذي خ وه          ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِمنؤم كُمِمنو كَاِفر كُم٢( فَِمن (        كُمرـوص نسفَأَح كُمروصو قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقخ

 ِصريِه الْمِإلَياِت) ٣(واوما ِفي السم لَمعي َونِسرا تم لَمعيِض والْأَروِر ودِبذَاِت الص ِليمع اللَّهونَ وِلنعا تمو

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال«

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الراً أن حنب بعضنا ونعطـف  فعلينا إذ احلمد هللا الذي أنعم علينا باإلسالم وجعلنا به إخوانا         بس
على الضعفاء والفقراء فكم حيزننا أن نرى بعض األوالد وهم يضربون من هم أصغر أو أضعف منهم وال يرمحوم ويسببون                    

 وينسون أن اهللا سينتقم منهم ويرسل عليهم يف يوم من األيام من ال يرمحهم قال صلى اهللا               األمل هلم ويرونفي ذلك بطولة وقوة     
كن رحيما ... إذًا  .أن يعتدي عليك من هو أقوى منك ... فهل حتب أخي الطالب )) .من ال يرحم ال يرحم  (( :وسلم عليه

.بالضعفاء وساعد احملتاجني ودافع عن املظلومني حىت حيبك اهللا ويرمحك 

بعث لك رساليت هذه عرب إذاعتنا أ . السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته     سةأخي وزميلي يف هذه املدر
 هل تصلي  .أسألك ... أخي وصديقي يا من تسمعين .املدرسية وأمتىن أن تستمع إليها جيدا وتنفذ ما فيها لعلك تفوز وتفلح           

هل تطيع والديك وتؤدي ما يطلبانه منك ؟هل تـذاكر          . أم أنك تتساهل فيها وتضيعها        صلواتك اخلمس املفروضة عليك ؟    
فـإن كنـت ال   !تب واجباتك كما يطلب منك معلمك ؟أجب عن هذه األسئلة بينك وبني نفسك يـا أخـي   دروسك وتك 

فعليك بالتوبة وطلب السـماح منـهما       .. وإن كنت غري بار بوالديك      . فبادر للصالة فهي طريقك لرضا اهللا وجنته          تصلي
واالجتهاد حىت حتقق النجاح فتسعد نفسـك        فابدأ من اليوم باجلد      وواجباتوإن كنت مقصرا يف دراستك      .وطلب رضامها   

ويف اخلتام لك مين خالص الدعاء واحلب .ومعلميك وأسرتك 

 :       أن ختضع للحق وتنقاد له ، وتقبل احلـق  : عندما سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ما هو ؟ أجاب
 .من كل من تسمعه منه 



  قرآن كريم+تقديم فقرات   ١
   حديث شريف   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  من أقوال السلف+رسالة عبر اإلذاعة    ٤

 



                         

 



- اثنان... اثنان -٦.  من أئمة املسلمني-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي . 

  حِم اللَِّه الرِحيم بسِن الرم    ُلمزا الْمها أَي١(ي (    لَ ِإلَّا قَِليلًاقُِم اللَّي)٢ (  قَِليلًـا هِمن قُصأَِو ان فَهِنص)٣ ( ِزد أَو
ِإنَّ لَك ِفي   ) ٦(أَشد وطْئًا وأَقْوم ِقيلًا     ِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي     )٥(ِإنا سنلِْقي علَيك قَولًا ثَِقيلًا      ) ٤(علَيِه ورتِل الْقُرَآنَ ترِتيلًا     

)٨(واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ ِإلَيِه تبِتيلًا ) ٧(اَلنهاِر سبحا طَِويلًا 

 ه«   قال الرسولكُم عمالً أن يتقنإذا عملَ أحد إنَّ اَهللا حيب « .

 ا يل  اللهم بعلمكا يل ، وتوفين إذا كانت الوفاة خريالغيب، وقدرتك على اخللق ، أحييين ما علمت احلياة خري

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الرعلى الرسوِل األمـني   بس العاملني والصالةُ والسالم ِهللا رب احلمد
وإن من آياِت اِلله    .فسبحانَ من خلق فأحسن وصنع وكَون       .  خللِق الِله لريى آياٍت ظاهرةً وقدرةً باهرةً         إن املتأملَ / إخواين  .

فقد أوحى اهللاُ إليها وأمرها بالعمـِل لصـنِع   .النحلةُ هذه احلشرةُ الصغريةُ يف حجِمها العظيمةُ يف عطاِئها          … يف هذا الكون    
* وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتاً وِمن الشجِر وِمما يعِرشونَ :( عاىل قال ت.العسِل الذي فيه صحةٌ وشفاٌء 

فَاٌء ِللناِس ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيـةً  فَاسلُِكي سبلَ ربِك ذُلُالً يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه ِفيِه ِش ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراتِ    
كن كالنحلِة يف حبك للعمِل وكرِه الكسل وامجع رحيق العلِم من معلميـك ومـن أوراِق                / أخي الطالب   ) .ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ 

.وأزهاِر الكتب 

   ولد يف " صحيح مسلم " صاحب كتاب هو مسلم بن احلجاج النيسابوري من أئمة علم احلديث /اإلمام مسلم
ـ ٢٠٤(نيسابور سنة  وتنقل يف العديد من البالد مثل احلجاز ومصر والشام والعراق ، كل ذلك لغرض مجع األحاديـث                 ) ه

هـ ٢٦١ رمحه اهللا سنة  استغرق مدة مخس عشرة سنة حىت أمت هذا الكتاب ، تويف) صحيح مسلم  (  الصحيحة يف كتابسماه



  قرآن كريم+ فقراتتقديم   ١
   دعاء اليوم + حديث شريف   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  اثنان اثنان +من أئمة المسلمين   ٤



   اهلجرتان  .مها مكة املكرمة واملدينة النبوية ... احلرمان . مها املسجد احلرام واملسجد األقصى  ...  القبلتان
مهـا  ... الثقالن  . مها إمساعيل عليه السالم وعبداهللا والد نبينا حممد         ... الذبيحان  .مها هجرة احلبشة وهجرة يثرب      

.اإلنس واجلن 



                         

 

 

 : - قالوا-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي   .  

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس

َيها الْمدثِّ 

اأ

) ٦(ولَا تمـنن تسـتكِْثر      ) ٥(والرجز فَاهجر   ) ٤(وِثيابك فَطَهر   ) ٣(وربك فَكَبر   ) ٢(قُم فَأَنِذر   ) ١(ر  ي
   ِبرفَاص كبِر

ل

 ) ١٠(ير يِسٍري   علَى الْكَاِفِرين غَ  ) ٩(فَذَِلك يومِئٍذ يوم عِسري     ) ٨(فَِإذَا نِقر ِفي الناقُوِر     )٧(و

 

 ـنمِني وذَر
 ) ١٤(ومهدت لَه تمِهيدا    ) ١٣(وبِنني شهودا   )١٢(وجعلْت لَه مالًاممدودا    ) ١١(خلَقْت وِحيدا   

   

 أَنْ أَِزيـد عطْمي ثُم
 )١٦(كَلَّا ِإنه كَانَ ِلَآياِتنا عِنيدا ) ١٥(

 قال الرسول »   قال له الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخلُ منه أحـدا يإنَّ يف اجلنة باب
.» أحد  الصائمون ،فيقومون ، ال يدخل منه أحد غريهم ، فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه غريهم يقال أين

 " اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل. "

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس  

   

احلمد هللا الذي جعل احلياة أياما وشهورا وفضل بعضها على بعض يقدر ذلك بعلمـه 
 شهر رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ هدى(  :قال تعاىل . ورمضان سيد الشهور وأعظمها فجعل اجلمعة خري األيام.. وحكمته 

اِس وبيناٍت ِمن الْهدى   

ِلن

: قال تعاىل                ) والْفُرقَاِن   ل
 ...) لِْف شهٍر   لَيلَةُ الْقَدِر خير ِمن أَ    *  وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر        *ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدرِ    (( 

     

وفيه نصر اهللا املسـلمني يف أول 
فدربوا أنفسكم . شهر اخلِري والربكاِت فهنيئًا ملن صامه وعمل اخلري فيه.. شهر رمضان / إخواين .معركة هلم وهي معركة بدر    



  قرآن كريم+تقديم فقرات   ١
  دعاء اليوم  + حديث شريف   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  قالوا   ٤

 

سـدوا صـيامكم وقـد  واحذروا من اللعب يف اره حىت ال تف   .وابتعدوا عن الكالم السيئ     .على الصيام حىت تنالوا األجر      
.اللهم رب رمضان ارزقنا صيامه وتقبله منا إنك على كل شيء قدير.تضطروا لإلفطار 

    ـ    .كر دليـل الزيـادة      والش   .مانة دليل الشكر  واأل   .ة دليل األمانة  القناع ادة دليـل دوام  والزي
              .واحلياء دليل اخلري كله .النعم

فرمضان هو شهر القرآن الذي فيه نزل وفيه ليلة القدر خري من ألف شهر . 



                         

 

 : - أبيات يف احلكمة-٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي  . 

أَيحسب الِْإنسانُ أَلَّن نجمـع  ) ٢(ولَا أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة ) ١(لَا أُقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة  بسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيم:القرآن الكرمي   
 ه٣(ِعظَام ( هاننب يوسلَى أَنْ نع لَى قَاِدِرينب)٤( هامأَم رفْجانُ ِليسالِْإن ِريدلْ يب)٥ (اأَلُ أَيسِة يامالِْقي مونَ ي)٦ ( رصالْب ِرقفَِإذَا ب

)٧ ( رالْقَم فسخو)٨ ( رالْقَمو سمالش ِمعجو)٩ ( فَرالْم نِئٍذ أَيموانُ يسقُولُ الِْإني)١٠( 

تفضل صالة الفـذ  صالة اجلماعة «: عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
 .»درجة خبمس وعشرين

 اللهم إغفر لنا ذنوبنا كلها ، أوهلا وآخرها ، قدميها وحديثها ، صغريها وكبريها ، سرها وعلنها

 :  (ُا واإلنسان األمني حمبوب عند اهللا وعند الناس األمانة صفة مجيلة حث عليها الدين وأمر  
 ظلومـا نها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ل عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيم إنا(قال تعاىل   

لقد أوجب اهللا علينا األمانة ولقب نبينا حممد صلى اهللا عليه   ) إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها         (قال تعاىل     )جهوال
لـه يف  دائما  خلقا وأن تكون األمانة أمينادوتنا يف حفظ األمانة والتخلق ا  فما أمجل اإلنسان أن يكون       وسلم باألمني وهو ق   

 أن نصون حواسنا من احلرام وأن ال نعتدي على حقوق اآلخرين بأن حنفظ واألمانة مجيعامعاملته مع ربه ومع أهله  ومع الناس 
يف املدرسة واملسجد من خدمات جليلة ولنعلم أـا مـن           ا  ة واحملافظة على م   ئع واألمانات كاألموال واألدوات املدرسي    االود

  من التلف حتفظه أن لديك جيب أمانةاألمانة اليت اؤمتنا عليها فكرسي املدرسة 

  

 

 

 



  قرآن كريم+تقديم فقرات   ١
  دعاء اليوم  + حديث شريف   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  قالوا   ٤

ــردى    ــن الـ ــليماً مـ ــا سـ ــت أن حتيـ  إذا رمـ
ــوءٍة        ــانُ بسـ ــك اللسـ ــنِطقَن ِمنـ ــال يـ فـ
ــاً       ــك معايبــ ــدت إليــ ــك إن أَبــ وعينــ

ــدى وع ــن اعتـ ــاِمح مـ ــروف ، وسـ ــر مبعـ  اشـ
 

    نــي ــك صـ ــور وعرضـ ــك موفُـ ودينـ
    ـــنـــاِس ألْسوللن ءاتـــوفَكُلـــك س
ــني      ــاس أع ــني للن ــا ع ــل ي ــدعها ، وق ف
 ــن ــي أحسـ ــاليت ِهـ ــن ِبـ ــع ولِكـ  وداِفـ

 





                         

 

 - أوائل -٦ عظمة السماء -٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي . 

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الربس ِرهالد ِمن اِن ِحنيسلَى الِْإنى علْ أَتا هذْكُورئًا ميش كُني ١(لَم ( انَ ِمنسا الِْإنلَقْنا خِإن
الًا ِإنا أَعتدنا ِللْكَاِفِرين سلَاِسلَ وأَغْلَ) ٣(ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكرا وِإما كَفُورا )٢(نطْفٍَة أَمشاٍج نبتِليِه فَجعلْناه سِميعا بِصريا   

)٦(عينا يشرب ِبها ِعباد اللَِّه يفَجرونها تفِْجريا ) ٥(ِإنَّ الْأَبرار يشربونَ ِمن كَأٍْس كَانَ ِمزاجها كَافُورا ) ٤(وسِعريا 

    يـزان، حببيتـان إىل   كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امل:" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
"سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم :الرمحن

 " ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْمالَِّذي ِبي كاربت . "

   ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الرإن املتأمل يف الكون املتدبر فيه لريى .. إخواين..احلمد هللا والصالة والسالم على الرسول األمني  بس
انظروا فيما حولكم من خملوقات ترون أن اهللا ظـاهر بقدرتـه   .. إخواين .آيات عظيمة ودالئل منرية تدل على قدرة اخلالق ووحدانيته          

. اخلـالقني    ن ربنا أعظم  احليوان والطري وكل شيء جتدوه خِلق على أحسن هيئة وأكمل صورة ، فسبحا            ..فيهاتأملوا األشجار واجلبال    
.وبعد هذا التأمل وجب عليكم عبادته وطاعته لريضى عنكم ويزيدكم من فضله 

:  السماء من أعظم خملوقات اهللا سبحانه وفيها من التنسيق ودقة الصنع واجلمال ما يربهن على آيات القدرة والعظمة
البناء احملكم ) والسماَء رفَعها ووضع الِْميزانَ: (  أعمدة تستند إليها قال تعاىلخلق اهللا السماوات من غري ـبناء بال أعمدة:ومنها 

ِمن تفَاوٍت  الَِّذي خلَق سبع سماواٍت ِطباقاً ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن: ( خلل ، قال تعاىل  السماء بناء حمكم ليس فيه اعوجاج وال
ولَقَد زينا السماَء :(مصابيح السماء جعل اهللا سبحانه السماء مجيلة ،وزينها بالنجوم الالمعة قال تعاىل   هلْ ترى ِمن فُطُوٍربصرفَارِجِع الْ

 اِبيحصا ِبمينالد( 

 أول من عرف األجبدية واستخدمها هم قدماء املصريني .يه السالم أول من نطق بالعربية هو سيدنا إمساعيل عل.

 .أول من رفع األذان يف اإلسالم هو سيدنا بالل بن رباح .أول مسجد وضع للناس يف األرض هو املسجد احلرام      

 



  قرآن كريم+تقديم فقرات   ١
  دعاء اليوم  +  شريفحديث   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  قالوا   ٤





                         

 
 

 

- احلق والواجب -٥ كلمة الصباح -٤ دعاء اليوم -٣ حديث شريف -٢القرآن الكرمي 

ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الرفًا  بسرلَاِت عسرالْم١(و ( فًاصاِصفَاِت عفَالْع)٢ ( ارشاِت ناِشرالنو)قًا ) ٣فَالْفَاِرقَاِت فَر
وِإذَا ) ٩(وِإذَا السماُء فُِرجت ) ٨(فَِإذَا النجوم طُِمست ) ٧(ِإنما توعدونَ لَواِقع )٦(عذْرا أَو نذْرا ) ٥(ملِْقياِت ِذكْرا فَالْ) ٤(

 ِسفَتالُ ن١٠(الِْجب ( تلُ أُقِّتسِإذَا الرو)١١( لَتٍم أُجوي ِلأَي)١٢ (ِم الْفَصوِل ِلي)١٣ ( ِلالْفَص موا يم اكرا أَدمو)لٌ ) ١٤يو
 كَذِِّبنيِئٍذ ِللْممو١٥(ي (

 ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه«: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم«.

 "ِّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  وسلم وبارك وأنع اللهم صل . "

 ِحيمِن الرمحِم اللَِّه الرا ينري لنا  بسا وقمرا ومبشرسبحان الذي أرسل لنا نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم هادي
: قال صلى اهللا عليه وسلم .ه قوةً وأماناوجعل من حوله أصحابه جنوما تزين م اإلسالم ومنحو… ظلمة احلياة وجهل العبادة 

فمكانتهم من الرسول والدين .. حابة رسول اهللا حقوقاً علينا  إن لص /إخواين)).…… خري الناِس قرين مث الذين يلُونهم  ((
وأن نقتدي م يف حبهم .ان ندرس تارخيهم لنأخذ منه الِعرب واهلُدى و من حقهم عليناعظيمة فعلينا أن نِحبهم ونعرف مكانتهم

فاللهم . رضي اهللا عنه -عندما نسمع اسم أحدهم-كما جيب علينا أن نترضى عنهم بأن نقول .للرسول وفداِئهم يف سبيل اهللا 
.وسلم ارض عن صحابة نبينا أمجعني وامجعنا وإياهم حتت لواء من أحبوه وأحببناه رسولنا احلبيب صلى اهللا عليه

إذا خالطهم مل يظلمهم ، وإذا : من كان فيه ثالث فقد وجب له على الناس أربع : (( ال جعفر بن حممد ق
أن يظهروا عدله ، وأن تكمل فيهم مروءته ، وأن جتب عليهم : وعلى الناس . ، وإذا وعدهم مل خيلفهم ممل يكذحدثهم 

)) .أخوته ، وان حيرم عليهم غيبته 



 



  قرآن كريم+تقديم فقرات   ١
  دعاء اليوم  + حديث شريف   ٢
  كلمة الصباح    ٣
  الحق والواجب   ٤






